
 

 
 
 

 

Povjerenstvo za provedu javnog natječaja za radno mjesto Viši stručni suradnik za 
obrazovnu djelatnost– 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme Centra 
za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (u daljnjem tekstu Natječaj) upućuje 

POZIV 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja za radno mjesto Viši stručni suradnik za 

obrazovnu djelatnost– 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, koji je 

bio objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru 

i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana 

01. veljače 2021. godine (ponedjeljak) u 09,00 sati- 1. grupa 

01. veljače 2021. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati- 2. grupa   

u Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, Vladimira Nazora 5a, 

Bjelovar 

radi provjere sposobnosti (testiranje). 

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedu Natječaja. 

Testiranje kandidata sastoji se od provjere sposobnosti iz izvora objavljenih na 

web stranicama Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (www.pou-

bjelovar.hr). Detaljnije o postupku testiranja pročitajte u Uputama provjere 

sposobnosti kandidata natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika za 

obrazovnu djelatnost objavljenih na web stranicama Centra za cjeloživotno učenje 

i kulturu Bjelovar (www.pou-bjelovar.hr). 

http://www.pou-bjelovar.hr/
http://www.pou-bjelovar.hr/


Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri sposobnosti, 

povukao prijavu na Natječaj. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa 

sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidat koji neće moći dokazati identitet 

ne može pristupiti testiranju. 

Kandidat/kinja sam snosi putne troškove u svrhu provedbe testiranja. 

Napominje se kako je obvezno nošenje maske za lice i medicinske maske 

sukladno odlukama Stožera o nužnoj mjeri korištenja maski za lice ili medicinskih 

maski za vrijeme trajanja proglašenja epidemije COVID-19. 

Tijekom održavanja provjere sposobnosti kandidati:  

- se ne mogu koristiti literaturom i bilješkama,  

- služiti se mobitelom, 

- ne mogu napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe 

koja provodi provjeru sposobnosti, 

- ne mogu razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti 

koncentraciju kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i 

njihov rezultat neće se bodovati. 

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema 

ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. 

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata ravnateljici Centra za cjeloživotno 

učenje i kulturu Bjelovar koja donosi Odluku o izboru. 

Odluka o izboru biti će u zakonskom roku dostavljeno svim kandidatima. 



KLASA: 112-01/21-01/1 

URBROJ: 2103/01-11-21-4 

 

 

U Bjelovaru, 22. siječnja 2021. godine         

 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 


